AGÈNCIA D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA
GARROTXA - DINAMIG

Qui som?
Sóc Núria Zambrano, Regidora de l’Àrea d’Empresa i
Ocupació de l’Ajuntament d’Olot i fa uns 28 anys que
treballo en el sector financer.

Què oferim ?

Quin és el projecte?
Aquesta és la cinquena vegada que
fem un fòrum d’oportunitats a Olot, comptem
amb el suport de l’Ass. De Joves Empresaris
de la Garrotxa i de la Diputació de Girona.
Enguany el fòrum constarà de dues sessions:
el dia 24 de maig per la presentació de
projectes i el 29 de juny que serà una jornada
dedicada al finançament alternatiu.
El Fòrum d’Oportunitats ha estat inclòs
en el Banc de Bones Pràctiques de la
Federació de Municipis de Catalunya i de la
Fundació Pi i Sunyer, per la seva aportació
innovadora i de qualitat.

Com Ajuntament oferim un espai de
trobada i l’oportunitat de posar en contacte gent
que “ofereix” amb gent que “necessita”i que
d’aquesta unió surti una petita, mitjana o gran
empresa que contribueixi a disminuir l’atur a la
nostra comarca.
Una vegada establert el contacte, us
oferim tots aquells serveis d'acompanyament i
suport que donem des de l’entitat, un servei de
mentoratge que us faran els nostres secotistes,
(persones amb molta experiència acompanyen
als nostres emprenedors), ajut a confeccionar
el vostre pla d’empresa, informació de
subvencions, oportunitat de participar als
Premis 100% Emprenedors entre altres i tot el
suport que sigui possible per poder tirar
endavant alguna col·laboració.

JOVES EMPRESARIS DE LA GARROTXA (JEG)

*Qui som?
La JEG és una associació sense ànim de lucre de joves
empresaris/àries. La junta està formada per persones d’àmbits
ben diferents, el que permet tenir una visió global de
l’economia de la Garrotxa. Aquesta perspectiva ens permet
ajustar les accions que planifiquem al llarg de l’any.

*Què oferim ?
La JEG s’ha creat per atendre les
necessitats del sector empresarial, però
sobretot als joves empresaris/àries i
persones emprenedores.

*Quin és el projecte ?
* La JEG és una associació oberta.
* Treballem de manera transversal.
* Assessorem joves empresaris i emprenedors.
* Promovem activitats multidisciplinars

Som, alhora, un punt de confluència amb
les altres associacions empresarials de la
Garrotxa.
El nostre objectiu és promoure activitats
que relacionin el món empresarial pel
creixement econòmic de la comarca.
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Aparcament per a bicicletes escamotejable encastat al paviment

Qui ets?
Som en Francesc Baquer i la Laura Plana.
Som joves arquitectes i treballem principalment en urbanisme i mobilitat sostenible.

Què necessites?
Una empresa que pugui fabricar l’aparcament de bicicletes
encastat al paviment.

Quin projecte tens?
Volem posar en marxa un empresa especialitzada en urbanisme i
mobilitat sostenible que ofereixi serveis de redacció de projectes

Què ofereixes?

d’urbanisme, espai públic i mobilitat sostenible.
En aquesta línia, recentment hem dissenyat i protegit un sistema
d’aparcament per a bicicletes escamotejable que volem desenvolupar

Disposem del model d’utilitat (des de l’abril del 2017) i els drets
de patent del producte.

i comercialitzar.
Coneixements tècnics per inserir l’aparcament de bicicletes en
l’espai urbà.
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CONCERTS I AUDICIONS

Pau Castanyer i Bachs
Músic, professor de música, intèrpret i compositor.
Ha exercit la docència en diverses escoles de música i centres de primària i secundària. Actualment
és professor de secundària al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Ha format part de diversos grups musicals de diversa índole i estils: clàssica, jazz, ballables,
sardanes, etc.

Què necessito?
Local

Concerts, audicions, xerrades, lliçons

Representació
Assessorament TIC

LA FLAUTA MÀGICA
El viatge del nen a l’adult

Què ofereixo?
SOPAR AMB BEETHOVEN
Audició comentada de les seves obres. (Extrapolable a altres compositors)

Coneixements musicals
Interpretació i posada en escena

FLAUTES, FLAUTINS, FLABIOLS I TAMBORINS
Audició didàctica sobre els instruments de bisell
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RODATON

Qui ets?
Ton Domènech Ribera
Visc a Bianya des del 1984
Enginyer Tècnic Agrícola
Fundador l’any 1987 de l’empresa REGS DOLL

Què necessites?

Quin projecte tens?
RODATON, UNA JOGUINA PER
APRENDRE MÚSICA

Soci col.laborador i/o finançament per poder tirar
endavant el meu projecte, tant la fabricació com
la posterior distribució, i aconseguir així un model
atractiu i vendible.

Què ofereixes? Participar d’un projecte
innovador, sensible i emocionant, per iniciar als
nens en la música.
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Terreny Rústic Bosc de Tosca

Qui ets?
Teresa Fàbrega Puigmal
Nascuda Olot 1969 estudis universitaris,
treball a Olot actualment com a Auxiliar
Administrativa.
Què necessites?
Acompanyament, Idees i també sentir
possibles projectes.

Quin projecte tens?
M’ agradaria convertir un espai mort
en quelcom útil ja sigui productiu o
no.

Què ofereixes?
Cessió espai rústic, possibilitat d’ engrescar o
engrescar-me en algun projecte.
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GESTIÓ GLOBAL Assessoria i consultoria empresarial

Qui ets
Soc la Pilar Fajula ,tinc 41 anys, soc diplomada en Ciències Empresarials, llicenciada en Ciències
del Treball, tinc un màster en Direcció comercial i Màrqueting i formació complementària.
Actualment i des de 2013 estic a Gestió Global, una assessoria i consultoria empresarial, primer
com a treballadora i a partir de 2014 ja com a propietària.
Anteriorment, havia treballat en sectors afins al tipus de serveis que s’ofereixen a Gestió Global:
assessorament a empreses i emprenedors, gestió comptable, recursos humans i gestió laboral
...etc.

Què necessites?
Busquem col·laborador/partners per serveis d’assessoria legal,
assegurances, enginyeria, Hetc.

Quin projecte tens?
GESTIÓ GLOBAL és una assessoria i consultoria empresarial
Tot i que ja te certa trajectòria, es va crear al 2014 creiem que encara som
emprenedors: els nostra projecte està en constant evolució per poder-se
adaptar ràpidament als possible canvis de l’entorn
GESTIÓ GLOBAL ofereix als autònoms i a les empreses serveis
d’assessorament fiscal, comptable, laboral, mercantill, administratiu i en
emprenedoria i consultoria econòmica i financera, estratègica, de
Recursos Humans i de protecció de dades LOPD
No som l’assessor o gestor que s’està a l’oficina sinó que fem visites al
clients, anem a treballar al seu domicili, recollim documentació, 6etc.
S’ofereix QUALITAT, PROXIMITAT I PROFESSIONALITAT
Podeu trobar-nos al Centre d’Empreses de Les Preses tf. 646 298 201 i
tf. 972 98 73 89 www.gestioglobal.net

Què ofereixes?
A empreses i autònom :un augment d’ingressos i la diversificació i
fidelització dels clients sense inversió i sense preocupar-se de la
gestió diària
A col·laboradors/partners la possibilitat d’augmentar la seva cartera
de clients obtenint uns ingressos addicionals
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Escola primària Montessori a Olot

Isabel Moros Garcia – Terapeuta d’Integració Psicocorporal
Susana Molero Rovira - Guia Montessori
Marina Vives Mestres - Dra. Enginyera Industrial i Data Scientist
Pablo Palmero Salinas – Psicòleg Clínic, Escriptor i Inventor

Què necessites?
Necessitem un soci gestor administratiu.
Fórmules d’esponsorització per donar suport al
projecte, a més d’aportacions enginyoses o
implicació per fer-lo créixer.

Quin projecte tens?
Volem crear una escola de primària seguint el
mètode Montessori. Un tipus d’educació
reconeguda per les seves virtuts humanes i
formatives. Una escola per a nens i nenes de 6
a 12 anys, que doni resposta a una necessitat
educativa de molts pares i nens de la comarca.
Donaríem així continuïtat al projecte d’educació
iniciat per la Montessori Olot School.

Què ofereixes?
La gran aportació i satisfacció del projecte és la de
formar nens i nenes amb una educació que cultiva
l’autonomia i potencia la iniciativa, i per tant,
també, l'emprenedoria. Els fundadors de Google o
Amazon són, per posar un exemple, alumnes sorgits
de l’educació montessoriana.
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FAST GOOD

Qui ets?

ALMA ORTIZ; Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad
San Diego State University (USA), eMBA Universitat de Barcelona y Executive Master en
Marketing y Ventas en ESADE. Trabajo como Product Manager en Nissan Iberia desde hace
2 años, y los 8 años anteriores como Controller en Finanzas.

Què necessites?
Personas o empresas que colaboren con el proyecto.

Quin projecte tens?
Un proyecto que se basa en crear un concepto de
restaurantes de fast food con los siguientes
principos:
CLIENTE: comida rápida de calidad sin
conservantes, sin químicos y sin pesticidas.
PROVEEDORES: agricultores de las cercanías
(km0), cultivos responsables sin pesticidas.
ENTORNO: responsable con el medio ambiente
(evitar plásticos, reclicar, no dejar huella en el medio
ambiente.

Què ofereixes?
Mi experiencia profesional de 20 años y mi curriculum.
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Qui ets?
-Caterina Quintana Rigoni. Professora de Biologia a l’institut La Garrotxa. Administradora
d’Innova Didactic.
-Antoni Moreno Rey. Enginyer tècnic en Electrònica Industrial. Professor d’Automatització i
Robòtica Industrial. Soci impulsor d’Innova Didactic.

Què necessites?
Innova té una alta demanda de serveis i per tal d'assumir-la
necessita capitalitzar-se donant entrada a nous socis inversors.
Pensem que empreses de la comarca, que necessiten joves ben
formats, podrien estar interessades en fer viable aquest
projecte.

Quin projecte tens?
Innova Didàctic és una empresa de serveis educatius
innovadors i professionals que cerca crear vocacions en el
camp científic , tecnològic, matemàtic, enginyeria i cultura
tecnològica per a la ciutadania. Està basada en una societat
limitada capitalitzada per uns 15 inversors del món de la
docència , recerca i professionals de referència del món
educatiu. Tots ells aporten el capital i els coneixements al
projecte.

Què ofereixes?

-Cursos extraescolars per a joves en impressió 3D, legos i
robòtica de disseny propi. Aquests cursos es poden impartir a la
seu d’Innova després de l’horari lectiu o bé al propi centre
escolar.
-Cursos per a adults que vulguin iniciar-se en robòtica o
necessitin ampliar coneixements.
-Venda d’articles relacionats amb la impressió 3D i la robòtica.
- Contribuir a l’assoliment d’un bon nivell tecnològic i científic
entre els joves de la comarca que els permeti accedir al món
laboral i encaixar-hi amb els perfils demandats.
24 DE MAIG DE 2017

DINÀMIG – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa

PASSEIG PER GAUDIR DEL MEREVELLOS ENTORN DE
LA GARROTXA A LA VIA VERDA PER PERSONES DE
MOVILITAT REDUIDA
Estri M. Schaub Mozz. Persona polivalent amb domini d’idiomes català, angles, francès , castellà.
Experiència en diversos àmbits laborals. Atenció al client, recepció, comercial, construcció,
decoració. Gestió hotelera, vendes ramo immobiliari.
Tot i aixó amb el context de l’explotació de aquest meravellós espai, a partir de un sistema de
(bicicleta accionada de manera mecànica per dues places i que tant mateix pugui tenir incorporada
una rampa per poder pujar en algun cas una cadira de rodes).

Quin projecte tens?
El meu projecte es tracta de donar un servei per
persones de la tercera edat i persones amb
mobilitat reduïda i poder gaudir del meravellós
espectacle que ofereix la via verda i conèixer els
projectes realitzats per RCR arquitectes, que es
troben en aquesta. Així mateix per famílies
nombroses, avis, persones amb altres
minusvàlides i amb animals de companyia, que
tinguin dificultats de locomoció.

Busco un emprenedor que amb una petita inversió vulgui participar en aquest
projecte permeten gaudir a moltes persones que no poden fer-ho, del paisatge
meravellós que ofereix la Garrotxa; a partir de un espai com la via verda.
On així mateix, es poden visitar les obres dels Arquitectes RCR “guanyadors del
premi d’arquitectura a nivell mundial”. Com es el bosc de Tossols i el espai de
Atletisme.
Aquest projecte, també donarà la oportunitat a joves en situació de atur, de poder fer
al mateix temps esport actiu, ja que es tracta de portar aquestes bicicletes accionades
mecànicament, per ells mateixos.
També es pot predeterminar un espai on es pugui fer una parada per tomar un
aperitiu o cafè.
Les bicicletes, es poden emmagatzemar en el lloc que es predetermini per dona lloc
al aperitiu o cafè.
Les bicicletes aniran degudament preparades en cas de pluja o vent.
Les bicicletes també portaran uns cascos audibles per poder gaudir de les
explicacions en el idioma necessari o escollit.
Les bicicletes rodaran tots els días de la setmana determinant prèviament en quines
èpoques del any tindrem mes demanda.
Les bicicletes poden també ser utilitzades per famílies amb nens petits, avis, o
persones amb altres minusvàlides.
Les bicicletes poden ser ofertes a clubs de gent de la tercera edat de altres municipis.
Les bicicletes poden portar animals de companya degudament lligats amb el seus
propietaris.
Les bicicletes i els seus conductors i passatgers tindran obviament un segur de
responsabilitat civil.
Què ofereixes?
Direcció del equip; tant a nivell personal com de orientació al client, redacció dels
texts que s’han publicar per oferir aquest servei. Orientació de la part audible en
diversos idiomes. Buscar l’empresa que pugui tenir a la venda o pugui dissenyar
aquesta bicicleta. Llançament de l’oferta del servei a tots nivells.
Orientació i penetració de mercat als àmbits turístics de altres municipis mitjançant la
publicitat de aquest servei.
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Pona.cat Reservacio.cat

Qui ets? Jordi Vilà Estiu.
Enginyer tècnic informàtic nascut a Olot.
Mès de 15 anys d’experiència en importants empreses a Barcelona, Girona, Vic i Olot.
Mès de 5 anys d’experiència treballant en una empresa dedicada al soft de gestió d’hotels,
d’importants cadenes com la del grup Gargallo.
Experiència en sector de restauraciò degut a negoci
Familiar.

Què necessites? Empresa que serveixi menjars a
domicili, per acabar d’adaptar les necessitats per aquest sector per a
l’aplicació mobil de posicionament, Pona.
Assessorament per a nivell comercial, marketing.
Assessorament a nivell comunicatiu per arribar, i entendre.

Quin projecte tens? 2 projectes.
Reservacio: És una aplicació web de gestió hotelera en línia.
Motor de reserves de àgil incorporació a la web ja existent a l’establiment
hoteler.
Gestió de facturació, gestió de reserves, tot en linia sense necessitat
d’instal.laciò aplicatiu, des de mobil, i a qualsevol lloc.
I ara gestió restauraciò TPV, realitzaciò de comandes des d’un mòbil,
recepciò de comandes des d’una tablet a la cuina.
Pona: Aplicació mobil de ubicació gps. Una nova forma de comunicació.
La posició diu molt de nosaltres , quan surts, l’actives i fins que l’atures,
estàs compartint la teva posiciò, i ho fa saber als teus contactes.
“Ara surto, arribarè tard, ja soc aqui, surto a fer un vol, ja he arribat..”
frases que t’estalviaràs d’escriure o trucar, i un munt d’opcions mès.

Què ofereixes?Adaptar i personalitzar el sistema a
necessitats.
Ofereixo els meus coneixements en informàtica i les noves
tecnologies.
Tambè opciò de un espai publicitari que s’utilitza en el motor de
reserves.
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Un servei d’exportació a arreu del món des d’una oficina
holandesa
Leonie Visser
Representant d’una petita empresa holandesa anomenada SOUTHQUEST.
Llicenciatura I Master en Estudis Llatinoamericans - Universitat d’Holanda I Liverpool
Business Administration - Universitat de Londres
Interpretació I traducció - Universitat d’Holanda
Cooperació per al Desenvolupament Internacional - Universitat de Girona
Gestió d’entitats sense ànim de lucre - Olot
Experiència en el món empresarial I no lucratiu a Holanda, Anglaterra I Catalunya.

Oferim un servei d’exportació des d’una altra oficina. Una petita empresa
holandesa està interessada en treballar a la Garrotxa oferint un servei
d’exportació arreu del món a empreses petites I grans. Malgrat estar lluny,
en les tècniques d’exportació han tornat a una filosofia basada en els
contactes personals I humans. Volen ser un ‘departament d’exportació’
per les empreses però des d’una altra oficina. Procuren marketing,
estableixen el primer contacte I cultiven aquests després si es desitjat.
Estalvien els problemes d’idiomes, buscar clients nous, les despeses que
comporten un departament d’exportació en una empresa...

L’objectiu primordial és donar a
conèixer aquesta nova forma de
treballar i intercanviar
coneixement i serveis

Es una manera nova de treballar que ha sorgit una mica com a resultat
després dels canvis que hi ha hagut mundialment.
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MOLTES GRÀCIES !!!!

